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Club logo vzw Holy Squid 

Publiciteit 
Wie zijn we 
 

Onderwaterhockeyclub VZW Holy Squid uit Bilzen speelt sinds begin 2004 onderwaterhockey in 

zwembad De Kimpel te Bilzen. In 2013 is de club op eigen benen gaan staan en gaat nu door het 

leven als vzw Holy Squid, een club waar onderwaterhockey centraal staat. 

 

Als een ploegje dat bestond uit net genoeg spelers om een wedstrijd te spelen, zijn we uitgegroeid 

tot een volwaardige club van maar liefst 50 leden. Jeugdspelers van 8 jaar tot spelers van 40 jaar, van 

jong tot “oud”. VZW Holy Squid is een jonge en dynamische groep met 3 concrete doelen: 

• Het aantrekken van nieuwe spelers 

• Huidige spelers te blijven motiveren 

• De naambekendheid van de sport vergroten. 

 

De club is op zowel recreatief als competitief vlak bezig om zich constant te verbeteren en dat is 

allemaal mogelijk dankzij trainingsuren die we krijgen van het zwembad “De Kimpel” in Bilzen, zowel 

voor de jeugd als voor de volwassenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Team logo Orca 
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Wat doen we  
 

Onderwaterhockey is een sport gespeeld op de bodem van het zwembad, waarbij twee ploegen van 

elk zes spelers (maximum vier wisselspelers) proberen te scoren door de loden puck met behulp van 

een stick in een doel te duwen of te schieten. Een officiële wedstrijd duurt 2 x 15 minuten. Omdat de 

spelers maar met korte sticks van ongeveer 30 cm lang spelen, moeten ze dus naar de bodem van 

het zwembad duiken. Je moet over een goed uithoudingsvermogen beschikken om je adem lang in te 

kunnen houden. Verder gebruiken we ook vinnen om sneller te kunnen zwemmen en een duikbril en 

snorkel. 

 

Verder nemen wij als ploeg deel aan de Belgische competitie die vijf 

maal per jaar plaatsvindt. Met een A- en B- ploeg vertegenwoordigen 

we onze club. Sinds 2021 speelt Orca ook als officieel team mee in de 

Nederlandse (hoogste) competitie. 

Zelfs op internationaal niveau speelt VZW Holy Squid mee. Onze 

leden zijn heel blij dat ze nu weer zorgeloos kunnen reizen zodat  

buitenlandse toernooien weer een optie zijn. Internationale 

toernooien in onder andere Parma, Toulouse, Rome, Barcelona en 

Dordrecht worden nauwelijks overgeslagen en telkens stuurt Holy 

Squid een team. 

Ondanks Covid en de lange sluiting van het zwembad, hebben we 

afgelopen seizoen een paar mooie titels kunnen behalen, waar we 

zelf behoorlijk trots op zijn. 

• Winnaar van de Nederlandse competitie in de hoofdklasse 

o 14 wedstrijden gespeeld, 14 wedstrijden gewonnen 

o Op 5 speeldagen, maakten ze 139 goals en kregen er maar slechts 26 tegen 

• Winnaar van de Nederlandse competitie in de damesklasse 

o De dames van onze club vormen samen met de club Astacus uit Maastricht het team 

LiLa wat staat voor Limburg Ladies 

o Op 4 speeldagen wonnen de dames al hun wedstrijden en maakte hierbij 84 

doelpunten. 

• Winnaar van het Spaans – open – kampioenschap 

• Winnaar van het Duits -open – kampioenschap 

• 6e plaats op Euroclubs 

o Dit is de champions league van de onderwaterhockey 

o Slechts de 2 beste teams van een Europees land mogen hieraan deelnemen 

• 2e op het toernooi in Barcelona 
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     Leden van Orca op het WK 2018 in Canada 

Sommige leden spelen zelfs mee met de Belgische Nationale ploeg. Met deze ploeg nemen zij deel 

aan de wereldkampioenschappen en Europese kampioenschappen die om de twee jaar 

plaatsvinden.  
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Wat kunnen we voor jullie betekenen 
 

Door uw steun aan onze club kan uw bedrijf zijn naam associëren met een sport die op elk vlak in het 

oog springt. Zeg maar eens tegen de volgende persoon met wie je praat dat je onderwaterhockey 

speelt. Het ongeloof druipt van hun gezicht.  

 

Website 
 

Zo komen er veel mensen terecht op onze website www.owh.be. Met een gemiddeld aantal unieke 

en wederkerende bezoekers van 200 per week en artikels die via Facebook en Instagram geliked en 

gedeeld worden, verspreid de website zich naar een groot publiek op korte tijd. 

De zichtbaarheid van uw bedrijf zal niet gemist worden op de website, spelers en evenementen. 

 

Jaarlijks verkeer op www.owh.be 

 

 

Voorpagina www.owh.be 

 

 

Ook zijn we, zoals hierboven vermeld, zeer actief of de sociale media Instagram en Facebook en 

hebben veel volgers over heel de wereld. We zullen uw bedrijf regelmatig vermelden op ons verhaal. 

Of als uw bedrijf zelf een nieuwtje, zoals de opening van een nieuw gebouw, adreswijziging, 

uitverkoop,… heeft, kunnen we dit ook steeds vermelden op onze socials.   

  

http://www.owh.be/
http://www.owh.be/
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Njord uit Veldhoven (NL) op het Ho-Ho-Hockey toernooi, ons jaarlijks toernooi in december in 
kerstthema 

Toernooien en evenementen 
 

Doorheen het seizoen organiseert vzw Holy Squid internationale toernooien (jeugd en volwassen) op 

eigen bodem, in zwembad van “De Kimpel”. Hiervoor wordt promotie gemaakt m.b.v. de website, 

sociale media, toernooiboekjes, ... en tijdens het toernooi wordt onze clubbanner opgesteld en 

toernooiboekjes uitgedeeld met het logo van de club en alle ondersteunende bedrijven. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook onze jaarlijkse spaghetti-dag die dit jaar voor de tiende keer doorgaat, 

is steeds een succes. Vorige editie in 2019, vlogen daar meer dan 380 

borden spaghetti de deur uit, en dit seizoen doen we ons best om dit te 

overtreffen. Onder ieder bord spaghetti ligt ook een mooi bedrukte 

onderlegger met al de bedrijven waarvoor we publiciteit verzorgen. 

Verder hebben we jaarlijks ook verschillende schermen ophangen tijdens 

onze spaghetti-dag. Hier worden filmpjes van ons afgespeeld maar ook 

worden de logo’s van de bedrijven één voor één getoond waarvoor we 

publiciteit voor verzorgen. 
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Jaarlijks worden er flyers en posters opgemaakt voor leden aan te 

werven. Deze worden uitgedeeld op scholen, jeugdwerking, 

sportdienst, zwembaden, en op plaatsen waar we initiaties geven. 

Onze focus ligt voornamelijk op jeugd, zeker voor de toekomst 

van de club en de sport vinden we deze doelgroep zeer belangrijk. 

Ook op dit promotiemateriaal kan uw logo worden geplaatst. 

 

Zoals hierboven vermeld, geven we ook regelmatig initiaties. 

Clubs, jeugddiensten of een groep personen kunnen deze 

aanvragen via onze website www.owh.be. Na een initiatie geven 

we steeds flyers af met onze gegevens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Orca als hulp 
 

Organiseert u zelf een evenement en u zoekt nog handen die het werk wat lichter kunnen maken? 

vzw Holy Squid helpt u graag, waar mogelijk is. We kunnen als vereniging u komen helpen met de 

bediening of toog bij een evenement, stocktelling van uw magazijn, of een ander karwei waar u 

denkt dat we u kunnen helpen.   

Onze jeugdploeg 

http://www.owh.be/
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Kledij 
 

Als sportclub is een outfit onmisbaar, je kunnen onderscheiden van de rest zowel onder als boven 

water is een absolute must.  

Het draagt bij tot het club- en teamgevoel onder de leden. 

 

Momenteel hebben we 3 mogelijkheden waarop u kan verschijnen met het logo van je bedrijf: 

• Toernooi T-shirts 

• Club T-shirts 

• Club Truien 

De toernooi T-shirts zijn specifieke ontwerpen die bij het jeugd- en volwassentoernooien  zullen 

worden verkocht aan deelnemende teams. De club kledingstukken worden aangekocht door de 

leden en worden gedragen bij alle evenementen en toernooien waar VZW Holy Squid aan 

deelneemt. 
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De opties 
 

vzw Holy Squid vertegenwoordigt de sport onderwaterhockey. 

In ruil voor een bedrag kunnen we heel wat reclame aanbieden via verschillende kanalen. Ook 

andere voorstellen zijn steeds welkom! 

Een publiciteitsovereenkomst geldt steeds voor de duur van 1 jaar en wordt NIET automatisch 

verlengd. We hebben wel een extra opties: 

Publiciteitsovereenkomsten vanaf 3jaar met een minimum van €150 

U krijgt van ons een invulformulier en aan de hand van die gegevens sturen wij u vervolgens een 

factuur op. 
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Publiciteitspakket 1: €50 
 

• Logo op onze website: www.owh.be op de publiciteitspagina  

• Klein logo op de onderlegger tijdens jaarlijkse spaghetti-dag 

• Logo op de schermen tijdens onze jaarlijkse spaghetti-dag 

• Logo in toernooiboekjes 

• 2 eetbonnen voor de spaghetti-dag 

 

 

Publiciteitspakket 2: €150 
 

• Logo op banner: drie uur per week uitgezet tijdens trainingsuren + op toernooien 

• Groot logo op de onderlegger tijdens jaarlijkse    spaghetti-dag 

• Logo op onze website: www.owh.be op publiciteitspagina bovenaan 

• Publiciteitspakket 1 

o Logo op de schermen tijdens onze jaarlijkse spaghetti-dag 

o Logo in toernooiboekjes 

o 2 eetbonnen voor de spaghetti-dag 

 

 

Publiciteitspakket 3: €250 
 

• Groot logo op onze website: www.owh.be op voorpagina 

• Logo op toernooi T-shirts: verkoop op toernooien 

• Inroepen van onze leden als ‘hulp’ bij uw evenement, waar mogelijk is 

• Publiciteitspakket 1 & 2  

o Logo op banner: drie uur per week uitgezet tijdens trainingsuren + op toernooien 

o Groot logo op de onderlegger tijdens jaarlijkse    spaghetti-dag 

o Logo op onze website: www.owh.be op publiciteitspagina bovenaan 

o Logo op de schermen tijdens onze jaarlijkse spaghetti-dag 

o Logo in toernooiboekjes 

o 2 eetbonnen voor de spaghetti-dag 
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Publiciteitspakket 4: €500 
 

• Logo op club truien: gedragen door de leden 

• 6 eetbonnen voor de spaghetti-dag 

• Publiciteitspakket 1 & 2 & 3 

o Groot logo op onze website: www.owh.be op voorpagina 

o Logo op toernooi T-shirts: verkoop op toernooien 

o Inroepen van onze leden als ‘hulp’ bij uw evenement, waar mogelijk is 

o Logo op banner: drie uur per week uitgezet tijdens trainingsuren + op toernooien 

o Groot logo op de onderlegger tijdens jaarlijkse spaghetti-dag 

o Logo op onze website: www.owh.be op publiciteitspagina bovenaan 

o Logo op de schermen tijdens onze jaarlijkse spaghetti-dag 

o Logo in toernooiboekjes 

o 2 eetbonnen voor de spaghetti-dag 

 

Extra opties 
 

Vanaf 3 jaar met een minimum van €150: 

• Pakket €150 x 3 jaar 

o Logo op toernooi T-shirts 

• Pakket €250 x 3 jaar 

o Logo op club T-shirts 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 

 

info@owh.be 
+32 485 738 566 
www.owh.be 

vzw Holy Squid 
Kapelstraat 16 
3740 Bilzen 
 
BE26 1430 8741 8929 
0537.692.180 
 
 

mailto:info@owh.be

